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חסרו :מורדי ונטורה
משתתפים נוספים :ורד בן ארי
 .1פרשת הרחבת נגבה
משתכנים בהרחבת נגבה הגישו תביעה בסכום של כ 2.8-מיליון ש"ח נגד היזם בהרחבה  -חב' נאות שיטים
בע"מ ,נגד קיבוץ נגבה וממ"י .לטענת המשתכנים הם זכאים לסכום זה כהחזר על תשלומי יתר עבור הוצאות
פיתוח תשתיות ציבוריות שנגבו מהם שלא כדין וכדמי נזק בגין הנזקים שהנתבעים גרמו להם .היזם שלח
הודעת צד שלישי נגד ממ"י ,המועצה והקיבוץ שבה הוא טוען ,שאם וככל שיחייבו אותו לשלם למשתכנים
בהרחבה את הכספים הנתבעים יהיה על ממ"י ,המועצה והקיבוץ לשפות אותו מנימוקים שונים .הטענות נגד
המועצה מתמקדות בעיקר בהצגת דרישות לביצוע עבודות תשתית שונות שהגדילו את הוצאות הפיתוח.
לתפיסתנו הטענות משוללות בסיס .לתפיסת ממ"י ,גם המועצה נושאת באחריות מסוימת מאחר ולא השגיחה
כנדרש על אי-גביית כספים מהמשתכנים מעבר לסכומים שאושרו על ידי הבקרה .אנו חולקים גם על טענה זו.
בהתאם להצעת בא-כוחו של הקיבוץ הועברו התביעות להליך של גישור .לאחר מספר ישיבות גיבש המגשר
הצעת גישור כדלקמן:
 שווי התביעה נכון להיום ,לפי הערכתו של המגשר ,כולל הפרשי הצמדה וריבית ושכר טרחת עורכי הדיןשל התובעים )המשתכנים( ,מגיע לכדי כ 3,350,000-ש"ח.
 הצעת הפשרה עומדת על סכום של  1,172,500ש"ח ,המהווה  35%משווי התביעה .סכום זה יתחלקבין הנתבעים והצד השלישי )המועצה( כדלקמן:
=
=
=
=

 644,875ש"ח ) 55%מסכום הפשרה( היזם ,נאות שיטים ) 19.25%משווי התביעה(.
 205,188ש"ח ) 17.5%מסכום הפשרה( קיבוץ נגבה ) 6.125%משווי התביעה(.
 205,188ש"ח ) 17.5%מסכום הפשרה( המועצה ) 6.125%משווי התביעה(.
 117,250ש"ח ) 10%מסכום הפשרה( ממ"י ) 3.5%משווי התביעה(.

הוחלט לאשר את הסדר הגישור המוצע בכפוף לקבלת מסמך חתום על ידי קיבוץ נגבה ,לפיו הוא מסכים לכך
שהכסף שישולם על ידי המועצה לפי ההסדר יהיה מתקציב שיקום כבישים בנגבה.
ובתנאי שהיזם ישלים ,על חשבונו ,את כל עבודות התשתיות הציבוריות באונה שנבנתה עד כה.
אם וככל שהמועצה והקיבוץ ישלמו כספים במסגרת הסדר הגישור ,בשום מקרה הם לא ישולמו למשתכנים
או ליזם אלא ישירות למי שיבצע בפועל את סלילת הכביש המחבר בין הקיבוץ להרחבה ,כנגד ביצוע עבודות
הסלילה בפועל ,וזאת כמימון משלים של עבודות אלו.
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